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I. Lista de documentos específicos:
1. Alvará de Saúde anterior;
2. Declaração emitida pelo Engenheiro responsável pelo projeto do sistema de tratamento de água
com ART junto ao CREA;
3. Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica, com Responsável Técnico, emitido pelo CREMERS,
atualizado;
4. Comprovante da especialização do médico Responsável Técnico pela Diálise em Nefrologia;
5. Certidão de Responsabilidade Técnica da Enfermagem expedido pelo COREN, atualizada;
6. Certificado de especialista em nefrologia da enfermeira responsável pelo serviço;
7. Contrato com a empresa de recolhimento e tratamento de resíduos licenciada pelo órgão ambiental
(FEPAM/SMAM), atualizado;
8. Certificado de limpeza do reservatório de água atualizado, emitido por empresa com Alvará de
Saúde da CGVS/ÁGUAS (se possui sede em Porto Alegre) ou cadastrada na CGVS/ÁGUAS se a
sede da empresa for em outro município;
9. Declaração de Responsabilidade Técnica pelo tratamento da água;
10. Contrato com empresa responsável pelo sistema de tratamento da água para hemodiálise;
11. Contrato com laboratório analítico licenciado responsável pela análise da água do sistema de
tratamento de água para hemodiálise;
12. Laudo técnico atestando o perfeito funcionamento do gerador de emergência;
13. Contrato com empresa de remoção de emergência com Alvará de Saúde emitido pela CGVS em se
tratando de estabelecimento fora de unidade hospitalar.
14. Roteiro de Inspeção preenchido, assinado e datado pelo Responsável Técnico Médico e
Responsável Técnico Enfermeiro;
II. Especificações da área física e de infraestrutura:
1. Declaração de engenheiro/arquiteto de que não houve alteração na área física conforme o projeto
aprovado pelo Núcleo de Aprovação de Projetos e Infraestrutura em Saúde da CGVS;
2. Em caso de reformas ou ampliações, seguir as especificações do passo a passo para alvará inicial
de saúde.
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III. Devem sempre estar à disposição da fiscalização sanitária os seguintes documentos. A ausência
de tais documentos no local implicará em sanções legais estabelecidas na legislação sanitária:
1. Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde;
2. Cópia do contrato de prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar;
3. Cópia do certificado de limpeza dos equipamentos do sistema de climatização de ambientes;
4. Registro do número de reusos dos dialisadores por paciente;
5. Planilha de controle da qualidade da água;
6. Laudos das análises da qualidade da água dos últimos seis meses;
7. Laudo técnico da manutenção preventiva e corretiva e periodicidade dos testes do desfibrilador;
8. Listagem dos equipamentos eletromédicos com cópia do nº de registro na ANVISA;
9. Descrição dos Procedimentos Operacionais Padrão adotados no controle de infecções/ transmissão
de doenças. Deve contemplar, no mínimo, higienização do ambiente e superfícies, limpeza,
desinfecção e esterilização de materiais (em especial dos dialisadores) e de atendimento dos casos
de Parada Cardiorrespiratória;
10. Cópia das notas fiscais de compra de dialisadores por tipo (uso único ou reusado) dos últimos 6
meses.
11. Layout do sistema de tratamento de água para hemodiálise com identificação dos componentes e
dos pontos de coleta de exames assinado pelo Responsável Técnico engenheiro/arquiteto desta
área.

___________________________________________________________
Av. Padre Cacique, 372 - 3º andar – Bairro Menino Deus - Porto Alegre
Fone: 3289-2431 - e-mail: servsaude@sms.prefpoa.com.br

